
 
 

CONSULTA Nº 04/2015 

1. Consulta 

 

Trata-se de consulta realizada pela Ilma. Secretária de Saúde do município de São João 

Del Rei a respeito da utilização de veículo adquirido com recursos do Fundo Municipal 

de Saúde. 

Questiona ainda acerca das hipóteses em que o veículo se torna inutilizável. 

 

2 Análise e Fundamentação 

 

O questionamento elaborado diz respeito à possibilidade de utilização de bem móvel 

adquirido com recursos originários do Fundo Municipal de Saúde em áreas diversas 

aquelas para as quais o bem foi destinado. 

Pois bem, ab initio, deve ser levada em consideração a legislação que trata das ações e 

serviços de saúde, estabelecendo quais são elas. 

Nessa narrativa, tem-se a Lei Complementar Nº 141/2012, que vem regulamentar o § 

3º do art. 198 da Constituição Federal, trazendo a seguinte disposição: 

 

Art. 2º  Para fins de apuração da aplicação dos recursos 

mínimos estabelecidos nesta Lei Complementar, 

considerar-se-ão como despesas com ações e serviços 

públicos de saúde aquelas voltadas para a promoção, 

proteção e recuperação da saúde que atendam, 

simultaneamente, aos princípios estatuídos no art. 7o da 

Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990, e às seguintes 

diretrizes:  

 

I - sejam destinadas às ações e serviços públicos de saúde 

de acesso universal, igualitário e gratuito;  
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II - estejam em conformidade com objetivos e metas 

explicitados nos Planos de Saúde de cada ente da 

Federação; e  

 

III - sejam de responsabilidade específica do setor da 

saúde, não se aplicando a despesas relacionadas a outras 

políticas públicas que atuam sobre determinantes sociais 

e econômicos, ainda que incidentes sobre as condições de 

saúde da população. (g.n.) 

 

De conclusão simples e objetiva, observamos da leitura da lei que as ações e serviços 

de saúde atenderão aos princípios do SUS, que tratam da universalidade, 

integralidade, igualdade na assistência, dentre outros princípios descritos na Lei 

8.080/1990. 

Por conseguinte, ao avaliarmos a forma de aquisição do veículo, como trazido pela 

Ilma. Secretária, aduz-se que o veículo fora financiado com recursos advindos do 

Fundo Municipal de Saúde, ou seja, fora adquirido para prestar serviços próprios de 

saúde. 

Como trazido acima, só poderão ser considerados serviços de saúde aqueles em 

conformidade com o disposto na Lei Complementar 141/2012, inclusive para fins de 

comprovação de despesas perante o Tribunal de Contas. 

Ad cautelam, se utilizados por outras secretarias, ainda que em áreas incidentes a 

saúde, mas não de responsabilidade específica da saude, estarão sendo violadas as 

disposições legais previstas na referida lei complementar e data vênia, sujeitando-se o 

autor da autorização as sanções trazidas inclusive pela Lei de Improbidade 

Administrativa. 

 

Administrativo. Improbidade administrativa. Uso de bem 

do acervo da Polícia Federal em proveito próprio e de 

terceiro. Lei nº 8.429/1992. Proporcionalidade na 

aplicação das sanções. Inexistência de cerceamento de 
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defesa. (TRF – 5ª Região, Apelação Cível nº 574047/PE - 

0003942-10.2011.4.05.8300, 4ª Turma, Rel. Conv. Des. 

Federal Ivan Lira de Carvalho, DJE nº 210, 06.11.2014) g.n 

 

Nesse diapasão, entende-se que com recursos advindos de fundo municipal específico 

do setor da saúde, apenas ações e serviços de saúde – legalmente balizados - podem 

ser objeto de utilização daquele bem móvel. 

No tocante ao questionamento a respeito da forma de inutilização e/ou desfazimento 

do bem, é de imperiosa necessidade determinar se existe legislação municipal 

específica, bem como a origem do recurso, pois em caso de recurso financeiro advindo 

de convênio ou instrumento congênere federal ou estadual, hipóteses específicas 

trazidas no instrumento originário e na legislação devem ser observadas. 

Desta feita, para manifestação precisa é necessário saber a origem do recurso que 

financiou a aquisição do bem. 

 

A disposição de V. S.ª para os esclarecimentos complementares que se fizerem 

necessários. 

Belo Horizonte, 20 de Fevereiro de 2015. 
 

 

Cristiane Aparecida Costa Tavares Roque 
Advogada/ OAB MG 106.161 
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